
NAVODILA ZA UPORABO 
 

OTROŠKI VOZIČEK WIEJAR 
WIEJAR MAU, MODO, MODO EXCLUSIVE, MODO NEXT 
 

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za 
kasnejšo uporabo! 
 
Zaradi varnosti vašega otroka pozorno preberite navodila za uporabo. Če ne upoštevate 
navodil, lahko ogrozite varnost vašega otroka.  
Opozorilo! Pred uporabo otroškega vozička se prepričajte, da so vse naprave za zaklepanje 
pravilno nameščene.  
Voziček je zasnovan za otroke od 0 do 36 mesecev oz. maksimalno 15 kg.  
Opozorilo! Otroka nikoli ne puščajte samega brez nadzora. 
Opozorilo! Ne prevažajte več kot enega otroka naenkrat. 
Ta voziček je namenjen samo enemu otroku naenkrat. 
Ne dodajajte vzmetnice v košaro, debelejše od 25 mm. Košara je primerna za otroka, ki ne 
more sedeti sam, se ne obrača in plazi po kolenih in rokah. Maksimalna dovoljena teža otroka 
v košari je 9 kg.  
V športnem delu vedno uporabite varnostne pasove.  
Pred uporabo se prepričajte, da je globoka košara/športni del/lupinica pravilno nameščena 
na ogrodje.  
Kadar imate na ogrodju nameščeno lupinico, se zavedajte, da ta ne služi kot zibelka ali 
otroška posteljica. Če otrok potrebuje spanje, ga prestavite v globoko košaro, zibelko ali 
posteljico. 
 

OPOZORILA 
1. Vozička ne uporabljajte, če je kakšen del poškodovan. 
2. Pred namestitvijo preverite, ali so vsi elementi v dobrem stanju. Če ni, izdelka ne smete 

uporabljati. 
3. Med sestavljanjem in zlaganjem vozička se prepričajte, da je otrok na varnostni razdalji.  
4. Pri prilagajanju bodite pozorni, da gibljivi deli vozička niso v stiku z otrokovim telesom. 
5. Med vsakim zaustavljanjem, nameščanjem otroka v voziček in iz njega, je treba uporabiti 

zavoro. 
6. Vedno uporabljajte originalne dele, ki jih je odobril proizvajalec.  

Pomembno: Morebitne dodatne opreme, ki je ni na seznamu proizvajalca, se ne sme 
uporabljati. 

7. Če se premikate do pločnika ali katerekoli druge ovire, je potrebno sprednja kolesa 
dvigniti. Močan udarec lahko povzroči nepravilnost konstrukcije. 

8. Ni dovoljeno uporabljati vozička na stopnicah. Nositi otroka v vozičku na stopnicah je 
nevarno. 

9. Vozička ni dovoljeno nositi za ročaj, ogrodje ali streho. Voziček je treba nositi tako, da ga 
držite ob straneh. 

10. Voziček je treba hraniti na mestu, ki ni na voljo otrokom. 
11. Ko voziček ni več v uporabi, je treba vključiti zavore. 



12. Redno preverjajte, ali so vsi deli vozička varni in/ali delujejo pravilno. 
13. Nikoli ne uporabljajte sile za nastavljanje gibljivih delov vozička v pravilen položaj. 

Prepričajte se, da nič ne blokira premika, in poskusite znova.  
Opozorilo: Da se izognete poškodbam, pri razstavljanju vozička poskrbite, da bo vaš otrok 
nedosegljiv. 
Opozorilo: Pri prilagajanju gibljivih delov vozička je treba zagotoviti optimalno varnost za 
otroka. 
Opozorilo: Nikoli ne dovolite otroku, da se igra s vozičkom. 
Opozorilo: Voziček ni za zibanje - nevarnost razpokanja konektorjev okvirja. 
Opozorilo: Voziček ni primeren za vožnjo po stopnicah, rolanje in tek. 
Opozorilo: Ko vozička ne uporabljate, vedno uporabite zavoro. 
Opozorilo: Če otroka pustite brez nadzora v vozičku, lahko predstavlja nevarnost. 
Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da so zložljivi mehanizmi zaklenjeni. 
Opozorilo: Športni del vozička ni primeren za otroke, mlajše od 6 mesecev. 
Opozorilo: Vsaka obremenitev, pritrjena na ročaj, vpliva na stabilnost vozička. 
Pomembno: Na ročaj je mogoče pritrditi samo torbo, ki je dodana na voziček. Največja teža 
je 1,5 kg. Vsaka prekomerna obremenitev na ročaju lahko vpliva na stabilnost vozička. 
Opozorilo: Vedno uporabljajte mednožno sponko v kombinaciji s pasom. 
Opozorilo: Nikoli ne pustite vozička z otrokom na nagnjeni površini, tudi če je zavora 
zaklenjena. 
Opozorilo: Pri dajanju in jemanju otroka v voziček ali iz njega, vedno zaklenite zavoro. 
Opozorilo: Otrok lahko pogoltne majhne elemente, kot so pokrovčki, ki ščitijo osi. 
Opozorilo: Vozička z otrokom ne puščajte v bližini bazena, stopnic in ognja. 
Opozorilo: Plastične embalažne materiale hranite izven dosega otroka, da se izognete 
nevarnosti zadušitve. 
Opozorilo: Največja dovoljena teža nakupovalne košarice je 3 kg. 
Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da so naprave za pritrjevanje, košara, športni 
del ali lupinica pravilno pritrjene. 
 

NEGA IN VZDRŽEVANJE 
1. Ročno pranje v hladni vodi, max. 30 ° C, 
2. Ne uporabljajte belila, 
3. Ne sušite, 
4. Ne likajte, 
5. Ne čistite kemično. 
 
 Sedež vozička lahko očistite z vlažno gobo ali krpo z blagim detergentom. 
 Oblazinjene dele vozička ne smete odstraniti. 
 Če se voziček zmoči, ga je treba posušiti in kovinske sestavne dele obrisati suho s krpo. 
 Kolesa je treba nadzorovati in očistiti pred prahom in peskom. 
 Kolesne osi je treba ohraniti tako, da med os in pesto položimo nekaj kapljic strojnega 

olja. 
 Sonce lahko spremeni barve materialov in tkanin. 
 

NAVODILO ZA UPORABO 
 
ZLAGANJE IN RAZSTAVLJANJE OGRODJA 



Če želite ogrodje razstaviti, ga položite ravno (slika 1) in ga primite za ročaj, dvignite (slika 2), 
dokler se zložljivi mehanizmi ne zaskočijo (slika 3). 
Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da je zložljivi mehanizem zaklenjen. 
Če želite ogrodje zložiti, pritisnite rdeči gumb dodatne ključavnice, ki je nameščen na vrhu 
ročaja (slika 4), povlecite ročice navzgor na obeh straneh ročaja (slika 5). 
 
Opozorilo: Preden zložite ogrodje, odstranite košaro/športni del/sprednja kolesa. 

 
NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA  
Višino ročaja je mogoče prilagoditi višini osebe, ki vozi voziček. Če želite prilagoditi višino 
ročaja, istočasno pritisnite gumbe, ki se nahajajo na obeh straneh ročaja, držite in prilagodite 
(slika 6). 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES 
Za pritrditev zadnjih koles vstavite os s koničastim koncem v okvir (slika 7) in nato potisnite 
kolo na os do konca, spustite gumb in rahlo povlecite nazaj, dokler se kolo ne zaskoči na me-
stu. Za demontažo zadnjih koles z osmi pritisnite gumb na ohišju osi. 
Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da sta obe kolesi pravilno nameščeni (slika 
8). 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREDNJIH KOLES 
Če želite pritrditi sprednje kolo, potisnite os  kolesa v nosilec kolesa, dokler se ne zaskoči 
(slika 9). 
Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da sta obe kolesi pravilno nameščeni. 
Za demontažo sprednjega kolesa pritisnite in zadržite plastični gumb na nosilcu kolesa in 
potegnite sprednje kolo iz nosilca (slika 10). 
 

SPREDNJA VRTLJIVA KOLESA 
Voziček ima sistem sprednjih vrtljivih koles, ki jih je mogoče zakleniti za premikanje naprej. 
Če želite sprednja kolesa zakleniti za premikanje naprej, pritisnite gumb na vrhu nosilca 
kolesa. Če želite sprostiti ključavnico, dvignite gumb (slika 11). 
 

VARNOSTNA ZAVORA 
Voziček ima parkirno zavoro, zaklepa oba zadnja kolesa. Če želite aktivirati zavoro, pritisnite z 
nogo na zavoro. Za sprostitev zavore dvignite zavoro navzgor (slika 12). 
Opozorilo: Nikoli ne puščajte vozička z otrokom na nagnjeni površini, tudi če je zavora 
vklopljena. 
Opozorilo: Nikoli ne uporabljajte vozička z vključeno zavoro. 
 

AMORTIZACIJA 
Voziček ima nastavljivo vzmetenje, ki jo je mogoče nastaviti s pomočjo posebnega stikala 
(slika 13). 
 

NAPIHLJIVA KOLESA 
Voziček ima možnost izbire napihljivih koles.  
Opozorilo: Najvišji dovoljeni tlak v kolesu je 0,8 bara. 



 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOŠARE 
Opozorilo! Pred uporabo se prepričajte, da je košara na obeh straneh pravilno pritrjena na 
ogrodje. 
Opozorilo! Ne zlagajte ogrodja skupaj s košaro. 
Košaro lahko namestite obe v smeri, naprej ali v smeri staršev. 
Če želite namestiti košaro na ogrodje, jo vstavite v režo na obeh straneh ogrodja, dokler se ne 
zaskoči (slika 14). 
 

NASTAVITEV NASLONJALA V KOŠARI 
Mehanizem nastavitve za reguliranje naslonjala v globoki košari je nameščen na dnu košare, s 
spodnje strani. Če želite naslonjalo dvigniti navzgor, mehanizem zavijte v levo, za spuščanje 
zavijte mehanizem na desno (slika 15a). 
Mehanizem nastavitve naslonjala je nameščen pod vzmetnico. Če želite naslonjalo dvigniti, 
dvignite mehanizem in nastavite v želeni položaj. Če želite naslonjalo spustiti, povlecite in 
držite ročaj in nastavite želeni položaj (slika 16). 
 

STREHA KOŠARE 
Košara ima nameščeno streho. Če želite spremeniti položaj, hkrati pritisnite gumbe na obeh 
straneh in izberite ustrezen položaj (slika 17). 
Streha ima držalo za premikanje košare in priloženo zaščito za dež. 
 

POKRIVALO PRI KOŠARI 
Košara ima pokrivalo za nogice, ki ga pritrdite s pripenjanjem na netke na obeh straneh 
košare. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ŠPORTNEGA DELA 
Opozorilo: Pred uporabo vozička se prepričajte, da je športni del pravilno nameščen in 
zaklenjen na obeh straneh vozička. 
Opozorilo! Ne zlagajte ogrodja skupaj s športnim delom. 
Športni del lahko namestite obe v smeri, naprej ali v smeri staršev. 
 
Za pritrditev športnega dela na ogrodje pritrdite nosilcev reže na obe strani vozička (18). 
Zaskočijo samodejno. 
Če želite odstraniti športni del, primite za pritrdilne nosilce na obeh straneh vozička, pritisnite 
za podolgovate gumbe in dvignite šprtni del navzgor. 
 

NASTAVITEV NASLONJALA ŠPORTNEGA DELA 
Hrbtišče je nastavljivo v 4 različne položaje. Naslonjalo dvigujete tako, da ga potiskate 
navzgor (slika 19). Če želite spustiti naslonjalo, povlecite ročaj na zadnji strani hrbtišča in 
nastavite želeni položaj.  
Opozorilo! Med spreminjanjem položaja hrbtišča bodite pozorni na otrokove roke in glavo. 
 

STREHA ŠPORTNEGA DELA 
Športni del ima snemljivo strehico. Za pritrditev strehice potisnite nosilce v predvidena držala 
na obeh straneh sedeža. Za demontažo strehice pritisnite gumb na obeh straneh nosilcev in 



izvlecite iz držal (slika 20). 

NASTAVITEV STREHE ŠPORTNEGA DELA 
Če želite spremeniti položaj strehe, povlecite za obroč navzgor ali nazaj (slika 21). 
 

POKRIVALO PRI ŠPORTNEM DELU 
Pri športnem delu je pokrivalo za nogice, ki ga pripnete na obeh straneh strehe z netki (slika 
22). 
 

NASLONJALO ZA NOGE 
Višina naslonjala je nastavljiva. Če želite dvigniti naslonjalo za noge, ga povlecite navzgor. Če  
ga želite spustiti, hkrati držite gumbe na obeh straneh in nastavite želeni položaj (slika 23). 
 

OPORA ZA ROKE 
Športni del ima oporo za roke. Če jo želite pritrditi, potisnite nosilce v ustrezne vtičnice na 
obeh straneh sedeža (slika 24). Če želite odstraniti oporo, pritisnite rdeče gumbe na zunanji 
strani sedeža in ga izvlecite. 
Opozorilo: Ko je otrok v športnem delu, vedno uporabljajte oporo za roke in mednožni pas. 
 

VARNOSTNI PAS 
Opozorilo: Vedno uporabljajte varnostni pas, ko je otrok v športnem delu. 
Voziček ima 5-točkovni varnostni pas. Ko je otrok v športnem delu, pritrdite varnostni pas, 
tako, da sponke potisnete v sredinsko sponko (slika 25), nato zategnite pasove. Če želite 
odvezati pasove, pritisnite na sredinsko sponko in jih izvlecite. 
 

NAKUPOVALNA KOŠARA 
Nakupovalno košaro namestite tako, da jo pritrdite v spodnji del ogrodja s pomočjo zadrg. 
Opozorilo: Največja dovoljena teža v nakupovalni košari je 3 kg. 
 

TORBA  
Voziček vsebuje torbo za dodatno opremo. Namestite jo na ročaj s pritrdilnimi elementi  
(slika 26). 
Opozorilo: Največja dovoljena teža v torbi je 3 kg. 
 

LUPINICA - AVTOSEDEŽ 
Opozorilo: Če želite pritrditi lupinico na voziček, namestite adapterje v reže vozička. 
Opozorilo: Pred namestitvijo se prepričajte, da je adapter pravilno nameščen na ogrodju 
vozička. 
Opozorilo: Lupinica je namenjen otrokom do 13 kg. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA ADAPTERJEV LUPINICE  

Adapter vstavite v reže na obeh straneh vozička, dokler se ne zaskoči (slika 27). 
Demontaža adapterja je enaka kot demontaža košare. 
 

MONTAŽA IN DEMONTAŽA LUPINICE - AVTOSEDEŽA 
Če želite pritrditi lupinico, jo pritrdite v zgornje nastavke adapterjev (slika 28). 
Za demontažo lupinice potegnite ročice na obeh straneh in jo izvlecite (slika 29). 



Opozorilo: Pred uporabo se prepričajte, da je lupinica pravilno pritrjena. 

NASTAVITEV ROČAJA NA LUPINICI 
Regulacija se izvede s pritiskom na rdeče gumbe na obeh straneh lupinice in nato ročaj 
potisnite v želeni položaj (slika 30). 
 
Podrobnejša navodila o namestitvi lupinice v avto so priložena pri lupinici. 
 

 
PROIZVAJALEC: 
P.P.H.U. »WIEJAR« 
UL. Sražacka 3,42-125 Lobodno, Poland 
Tel./Fax.: +48 34 319 51 26, mobile +48 605 280 458 
e-mail: wiejar@wiejar.pl 
skype: wiejar.pl 
www.wiejar.pl 
 
DOBAVITELJ: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 LENDAVA 
info@trgovina-junior.si 
 
Prodajalec: 
Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., 
Plač 24a 
2201 Zg. Kungota 
splet@trgovina-junior.si 
www.trgovina-junior.si 
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